
Michael občasník farnosti Staré Město č.7 - leden 2001 

“Požehnaný Bůh našich otců chtěl, aby se věčné slovo vtělilo a přebývalo mezi námi.” 

V celé církvi i v naší farnosti se završil rok 2000, plody Velkého Jubilea však pokračují. 
Zavíráním Svaté brány skončil Jubilejní rok 2000, ale nekončí to vlastní dílo církve, vlastní 
dílo Vykoupení. Svatá brána je jen symbolem setkání s Kristem. Pravou branou je Kristus 
sám! Hymnem “Kriste náš, včera i dnes a na věky věků všech…” jsme se neustále vraceli ke 
Kristu. ON je, po 2000 letech od Jeho narození, i dnes, Pánem dějin, Jeho duchovní dary 
zůstávají. Okamžikem, kdy se v Římě, v bazilice sv.Petra, zavírala Svatá brána, symbol 
samotného Krista, zůstává více než kdy jindy otevřeno Kristovo srdce a promlouvá k lidstvu 
toužícímu po naději a smyslu: “Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a utiskovaní…a já 
vás občerstvím” Všechny události a akce Velkého Jubilea vedly k radostnému setkávání 
s Kristem, což by mělo být hlavním plodem Jubilea. Nikoli sebechvála, ale hluboký vhled do 
naší vlastní slabosti, poznání našich mezí, to jsou pocity, které jsou na místě, když se ohlížíme 
za Rokem milosti. Nyní je doba, abychom hleděli kupředu a Velké Jubileum abychom chápali 
jako pouť k zásadnímu bodu křesťanské víry, k Bohu. V Kristu se setkáváme s  Otcem a 
Duchem svatým. Trojicí všechno začíná i končí – od Krista vyjít na cestu, s Kristem kráčet a 
ke Kristu směřovat. Papež Jan Pavel II. při bohoslužbě na svátek Epifanie – Zjevení Páně 
6.1.2001 podepsal apoštolský list NOVO MILLENIO INEUNTE  (NA POČÁTKU 
NOVÉHO TISÍCILETÍ), který nabízí reflexe života křesťanských obcí na jejich cestě po 
prožitku Velkého Jubilea. Myšlenky apoštolského listu mají působit především uvnitř našich 
pastoračních záměrů. Ústředním tématem všech čtyř kapitol je Ježíš Kristus. List formuluje 
potřebu intenzivní duchovní zkušenosti, kterou vystihují Kristova slova určená apoštolu 
Petrovi: “Duc in altum” – (Zajeď na hlubinu – Lk 5,4). V 1.kapitole nazvané “Setkání 
s Kristem, odkaz Velkého Jubilea”, prochází papež nejdůležitější události Jubilejního roku 
2000. Nehodnotí, spíše je chválí a “dešifruje” poselství, které dal Boží Duch církvi během 
tohoto “Milostivého léta”. Také my si připomeňme to, co jsme zvlášť intenzivně prožívali, co 
se jedinečným způsobem dotklo našich srdcí, co se “přelévalo” do našich životů, jak velkou 
milost a obdarování jsme zakusili. Děkujme za to a ptejme se, co nám tím chtěl Bůh sdělit a 
k čemu nás asi chtěl takto vybavit. 2.kapitola “Tvář, kterou máme kontemplovat” 
zdůrazňuje potřebu církve více se dívat do Kristových tajemství. Neměli bychom se bezhlavě 
vrhat do pastoračních aktivit a zanedbávat tak důležitý vnitřní kontakt s Kristem, který je 
pramenem každé aktivity. A my, v naší farnosti, budeme muset čerpat neustále z tohoto 
pramene (často s kajícím smýšlením na kolenou). 3.kapitola “Začínat znovu s Kristem” 
zdůrazňuje, že cílem křesťanské aktivity je zkušenost pevné víry, která vede ke svatosti. 
Zdrojem takové svatosti, která je opakem prostřednosti a spokojenosti sama se sebou, je 
eucharistie, svátost smíření a naslouchání Božímu slovu. 4.kapitola s názvem “Svědci Lásky” 
nabízí úvahu o společenství (koinonia). Papež především klade důraz na spiritualitu 
společenství s vědomím, že společenství je Božím darem. V naší farnosti působí dost 
společenství. Dost na to, abychom od nich vnímali vanutí Božího Ducha, který zapaluje srdce, 
přispívá k jednotě a k nadšení pro Boží věci v této farnosti. A pomáhá ke vzájemnému sdílení 
darů a statečnému svědectví víry v každé oblasti života. Do dnů i měsíců tohoto roku ať je 
nám tento list velkou pomocí, zdrojem inspirace a orientace.  

Otec Miroslav 

V mém životě vždy zvítězil Bůh… (rozhovor s O.Miroslavem) 

1. Kdy jste přijal svátost biřmování a co to pro Vás tenkrát znamenalo? 



Vzpomínám si na duchovního otce farnosti, když říkal, že by to nemělo být tak blízko svátosti 
křtu. Dnes vím, že podle obřadů Uvádění do křesťanského života se iniciační svátosti (křest, 
biřmování a eucharistie) udělují při jedné slavnosti. Ovšem dnes si také uvědomuji, jak jsem 
onomu otci vděčný za toto časové oddělení. Vždyť jinak bych tak intenzivně nemohl prožít 
“p říliv” Božích darů a možná, že bych si ani plně neuvědomil, co mi Bůh chce dát. 
V současnosti se na tak důležitý krok duchovního života mohou všichni připravovat dobrými 
katechezemi a rekolekcemi, či duchovními cvičeními (exerciciemi). Za minulého režimu tomu 
tak nebylo. Katecheze probíhaly v kostele a skutečně tam bylo podáno jen to nejdůležitější, 
žádné vedlejší, doprovodné akce se neuskutečňovaly. Takže mnohé záleželo na jedinci, na 
osobním kontaktu s Pánem, na osobní modlitbě a prosbě o dary Ducha sv. V přípravě před 
touto svátostí, samotným přijetím a během následujících let, jsem před Pánem prodléval často 
v prosbě, aby se ON ujal mé slabosti, byl ke mně milosrdný a pomohl dary Ducha svatého, 
zvláště darem trpělivosti s druhými, resp. milosrdenství vůči nim, uměním komunikace se 
všemi sociálními skupinami či věkovými kategoriemi, rozlišováním, co ON chce sdělit 
jednotlivcům i komunitám, s kterými se setkávám. A když Pán hojně obdarovává svou mocí a 
silou svého Ducha, tak jsem v neposlední řadě “žebral” na Pánu, aby doplňoval svou láskou 
mé postoje vůči lidem, s kterými jsem nechtěl jednat, kontaktovat se s nimi, měl jsem vůči nim 
averzi, kteří mne jakýmkoliv způsobem v životě zranili a vůči nimž jsem byl uzavřený…A 
během těch 20 let, které mě od přijetí svátosti křesťanské dospělosti dělí a zvláště v kněžském 
působení, zjišťuji, že se Pán mocným způsobem oslavil na mém životě. Zakouším Jeho pomoc. 
I přes mé osobní hříchy je Pán věrný a dodává, doplňuje a uskutečňuje, co slíbil. Jsem mu za 
to vděčný! 

2.Kdy jste se rozhodl stát se knězem? 

Každý může ve svém životě spatřit určitý bod, od kterého se odvíjí jeho povolání. Netroufám si 
ovšem určit klíčový moment rozhodnutí pro kněžství. Snad mé rozhodnutí vykrystalizovalo 
v době, kdy jsem hledal cestu, jak naplnit smysluplně svůj život. A jako každý má v sobě 
nějaké sny a přání, podobně i já jsem ve svých patnácti letech toužil …být nějak užitečný, 
pomáhat druhým, realizovat se ve službě pro druhé, Vystřídal jsem” kdeco”: rád jsem 
pracoval s dětmi, tak mne napadlo, že bych mohl vést děti, jako instruktor pionýrského oddílu. 
Za minulého režimu (bylo to v r.1980) se nám o skautském hnutí mohlo jen zdát! Samozřejmě, 
že duchem jsem byl skaut, vždyť moje maminka v mládí ve skautském hnutí pracovala. Proto 
jsme s kamarády dali dohromady partu, která se setkávala s tehdy už “letitými” skauty a 
čerpala z jejich zkušeností i z časopisu Skaut - Junák, který kdysi (po válce a potom v letech 
1968 - 1970) vycházel. Tyto impulsy mi pomáhaly udržovat nadšení a být zde pro druhé. 
Poznával jsem však, že toto trvale nenaplní můj život a že s tím nemohu vystačit. Přece chci, 
abych mohl druhým předat něco trvalejšího, platnějšího, o co se mohou v životě “opřít”, co 
může být jejich jistotou či nadějí, k čemu se mohou obrátit, nebo použít to, když budou 
v těžkostech. A to už byl jen krůček k tomu, abych poznal Boha a křesťanské učení, které 
považuji za jedině platnou normu lidského života. Toto poznání způsobilo, že jsem řekl “ano” 
ke kněžskému povolání. 

3. Jak dlouho působíte v kněžské službě? 

V roce 1993 jsem byl vysvěcen na jáhna a o rok později na kněze. 18. červen 1994 je pro mne 
tedy velmi důležitým dnem. 

4. Od okamžiku rozhodnutí pro kněžskou službu až po dnešek, měl jste někdy pocit, že to 
není to pravé? 



Známá lidská rčení “melu z posledního, jsem u konce svých sil, už nemohu dál, vykašlu se na 
to, vlezte mi na záda, běžte s tím k šípku” apod. se zatím od mého rozhodnutí pro kněžství až 
dodnes neobjevovaly. Že člověk často “nestíhá”, to je obvyklé, že klesá pod tíhou svých 
hříchů, to je lidské! Pověsit kleriku na hřebík jsem zatím neměl v úmyslu! Svou nedostatečnost 
a slabost jsem si uvědomoval, tak jsem vložil na Pána všechnu starost a budoucnost a On 
koná. Vždyť jemu i na mně záleží. Také vás napadají Kristova slova: “Kdo položil ruku na 
pluh a ohlíží se nazpět, není mne hoden”? Děkuji Bohu za “malou jistotu”, v které cítím, jak 
za mým působením jsou stále přítomny sepjaté ruce (mé maminky, řeholnic, spolubratří, lidí, 
kteří – po setkání se mnou – si troufli mne nosit ve svém srdci a v modlitbách, bývalých 
farníků a určitě i některých vás, současných farníků). Zatím v osobních bojích v mém životě 
vždy zvítězil Bůh. Děkuji mu z a Jeho další, věřím, že ještě větší vítězství, v budoucnosti. 

5. Kde jste působil dříve? 

Začínal jsem v Opavě, v současné konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, za rok v Mistříně a 
Miloticích u Kyjova, potom nedaleko odtud v Bílovicích a Březolupech. V roce 1996 jsem 
nastoupil na "úrodnou" Hanou do Brodku u Prostějova, Otaslavic, Želče a Vranovic a 
odtamtud mne minulý rok otec arcibiskup Graubner poslal sem, do Starého Města, s tím, 
abych svým působením povzbuzoval farnost a občany k realizování velkého díla – stavby 
nového kostela Svatého Ducha. 

Pavel Bartoloměj Černý se stal jáhnem 

Brno (kandidatura půl roku), Moravská Třebová (1 rok), Praha (5 let), Liberec (10 měsíců) a 
znovu Praha – to jsou dosavadní místa řeholního života našeho bratra Pavla Bartoloměje. 
Jáhenského svěcení jsme se jako farnost zúčastnili 16.12.2000 v Praze v kostele Panny Marie 
Sněžné. Přijal jej z rukou otce Mons. Jiřího Paďoura OFMCap., kterého si Bartoloměj sám 
vybral. Otec biskup v homilii vyzvedl jedinečnost Božího vyvolení bratra Bartoloměje, 
v podivuhodné cestě člověka, který se rodí bez vlastní vůle, ale ani vlas z hlavy mu nespadne 
bez vědomí Boha. Bůh tajemně působí již při početí. Celá tato skutečnost svěcení je zahalena 
tajemstvím Božího Vyvolení. Vyzvedl 4 rozměry tohoto tajemství Božího vyvolení: 

1. Nejhlubší zrání od křtu, přes život v církvi, až ke dni svěcení. Je to originální Boží čin 
– zázrak. 

2. Služba v církvi, bude vydávat svědectví a sloužit den ze dne, až do finále. Stává se 
profesionálem služby. 

3. Úcta k Bohu, k jednotě 

, to je neustálé zamýšlení se, kdo je Bůh a jaký je, zjevující se v plnosti Boží existence. 

4. Tajemství existence Ježíše Krista – je to tajemství, ve kterém se neustále zjevuje jako 
děťátko betlémské, ale i jako Ježíš ukřižovaný. Jáhen je ve středu tohoto taj 

emství.  

Jáhenství se rozděluje na: 

1. Trvalý jáhen (svobodný nebo ženatý) 
2. Jáhen, jako předstupeň kněžského svěcení, ke kterému spěje Bartoloměj. 



Bratr Bartoloměj získal ještě výraznější vyvolení – ve svém rozhodnutí, žít ve františkánské 
rodině, která žije podle zásad sv. Františka, který byl trvalým jáhnem. Otec biskup závěrem 
vyslovil přání, aby Bůh dovršil dobré dílo, které v Bartolomějovi započal! Pokud jste 
přemýšleli, jaké myšlenky, nebo pocity asi Bartoloměje provázely při jáhenském svěcení, tak 
tedy v tom okamžiku jej napadlo, jakoby byl spojen s apoštoly a skrze něho pokračoval dál 
apoštolát od Ježíše přes apoštoly, až po dnešní dobu. Řeholní jméno Bartoloměj si nevybral 
sám, ale bylo mu nabídnuto. V té době, když vstoupil do řádu, zemřel jejich spolubratr 
Bartoloměj Kolek. A protože Bartoloměj Černý je křestním jménem Pavel, biřmovacím 
Štěpán, řekl si, že tedy bude, co se týče jmen pokračovat jmény prvotních křesťanů a jméno 
Bartoloměj tedy přijal. Nyní se připravuje na kněžské svěcení, které bude 16.6.2001 v 10 hod. 
v Praze. Po tomto svěcení čeká naši farní obec i celé město velká čest, když bude 23.6.2001 
sloužena Bartolomějova první /tzv. primiční/ mše svatá v jeho rodišti a dlouhodobém bydlišti 
u nás, ve Starém Městě. S důvěrou doufáme v pochopení všech farníků v důležitost této 
milosti pro nás všechny. Prosíme především o duchovní pomoc (modlitby, oběti, mše sv. 
atd.), ale také v neposlední řadě o pomoc finanční (jako farní rodina bychom měli finančně 
zaštítit celou tuto akci a vybavit Bartoloměje na počátek jeho kněžské dráhy věcmi 
potřebnými pro jeho službu). 

Své finanční dary můžete nosit do sakristie s. Boženě, s. Blaženě, nebo přímo paní Černé. 
Díky za ně. 

J. Němcová a GG  

Rekapitulace za rok 2000 

A) oblast duchovní 

křty: 21 (do 1 roku) + 1(od 1-7 let) 

biřmování: 34 biřmovanců přijalo svátost biřmování v Uh. Hradišti 

1.svaté přijímání: 23 dětí, svaté přijímání: 25 180 

sňatky: 3 (mezi katolíky) + 1 (věřící a nevěřící) 

pomazání nemocných: 26 (jednotlivě) + 133 (společně) 

pohřby: 69 

průměrná návštěvnost v neděli při mši svaté: 550 

náboženství ve školách: v 6 skupinách 107 dětí 

B) oblast ekonomická 

Celkové příjmy za r.2000 byly ve výši 211 370 Kč. Jedná se o nedělní sbírky a úroky z účtu. 

Celkové výdaje za r.2000 činily 268 269 Kč. Z toho: Výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, 
kadidlo, svíčky, květiny a ostatní předměty byly 42 637 Kč. Výdaje spojené s provozem fary 
a kostela, např. elektřina, telefon, pojistné, výzdoba, koberec, mikrofon apod. byly 81 324 Kč. 



Na opravu soch jsme vynaložili 25 000 Kč. Za ostatní opravy, tj. oprava betléma, oprava a 
údržba na faře jsme zaplatili 40 506 Kč. Za ostatní výdaje - poplatky za účet, knihy apod. 
jsme vynaložili 10 781 Kč. 

Sbírky na Charitu, seminář, radio Proglas, misie, jsme odeslali ve výši 68 021 Kč. 

C) Co se týče nového kostela: 

Stav účtu k 1.1.2000 byl ve výši 1 700 534 Kč. 

Za rok 2000 nám na účtu přibylo 809 033 Kč. Z toho sbírky činily 437 558 Kč, dary 330 500 
Kč, úroky 40 975 Kč.  

Celkové výdaje za rok 2000 byly ve výši 416 482 Kč. Jedná se o náklady na vypracování 
projektové dokumentace. 

Stav účtu k 31.12.2000 byl ve výši 2 093 085 Kč. 

Podklady dodali o.Miroslav a J. Foltýnková 

Bratři a sestry,  

každému z Vás bych chtěl poděkovat za Vaši finanční štědrost, kterou jste v loňském roce 
přispěli na náš budoucí chrám. V letošním roce bychom Vám chtěli nabídnout možnost, jak 
svými dary, které darujete na stavbu nového kostela, si můžete snížit daň. Sestra Jitka 
Foltýnková, účetní naší farnosti k tomuto píše: “Aby bylo možné si hodnotu daru odečíst ze 
základu daně, musí výše daru činit alespoň 1000,-- Kč nebo 2 % ze základu daně. V jednom 
roce lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. Pro ty, kdo v této oblasti nepracujete, bych 
Vám chtěla objasnit pojem základ daně. U těch, kdo jsou zaměstnanci, je základ daně 
následující: 

hrubá mzda – (mínus) sociální a zdravotní pojištění.  

např.: hrubá mzda za leden - prosinec Kč 120 000,-- 

sociální a zdravotní pojištění(12,5%) Kč 15 000,-- 

základ daně Kč 105 000,-- 

Z tohoto základu můžete maximálně darovat 10 %,  

tj. K č 10 500,--. Minimální výše drobných darů je 2 %, tj. Kč 2100,-- nebo jeden dar ve 
výši Kč 1000,--. Myslím si, že pokud požádáte mzdovou účtárnu o informaci ohledně Vašeho 
daňového základu, že Vám ji sdělí. Abyste si mohli dar ze základu daně odečíst, je třeba 
přinést potvrzení z farního úřadu. Při nedělní sbírce můžete dát peníze do obálky, vložit svou 
adresu a potvrzení Vám bude vystaveno. Stejné zásady platí i pro ty, kdo jsou osoby 
samostatně výdělečně činné. Pro ně je základem daně dosažený hospodářský výsledek ze 
všech činností, které uvádějí v daňovém přiznání.”.  



Při osobním jednání je možné cokoliv dovysvětlit. Předem upřímné díky za Vaši otevřenost 
pro tuto možnost štědrosti. 

Být dobrým služebníkem… 

V neděli 7.1.2001 jsme měli možnost shlédnout v našem chrámě při mši svaté v 9 hod. recitál 
z Janova evangelia “Bůh je láska”. Jednalo se o formu tzv. divadla jednoho herce, v tomto 
případě Miroslava Částka z Brna. Zeptali jsme se ho. 

Řekněte nám něco o sobě. 

Vystudoval jsem JAMU v Brně. Od r. 1968 se věnuji formě divadla jednoho herce. Od r. 1990 
dělám duchovní pořady v kostelích. Forma však zůstala zachována. Jezdím s nimi po celé 
republice, i na Slovensko, vystupuji v kostelích i mimo kostel. 

Co Vás k tomu přivedlo? 

Byl jsem nespokojený jako herec v divadle. Herec si neurčuje, co bude hrát, je odkázaný na 
to, kdo ho kdy a kde obsadí. Nehraje třeba vůbec nic, nebo jen malé role (čurdy). V divadle 
jsem nedostal příležitost.Proto jsem si našel povídky Čechova, Vančurovy prózy a začal jsem 
sám v Brně, v dnešním Národním divadle. Později jsme založili poetickou vinárnu Můza 
v Brně a od r.1976 jsem 6 let pracoval v Praze. 

Kolik pořadů máte již ve svém repertoáru? 

Je to již 9 pořadů: Pražská legenda, Citadela, Spor duše s tělem, Muž, který sázel stromy, 
Dokonalá svoboda, Bůh je láska (dnešní pořad), Stařec a moře (nejnovější pořad). Ve Starém 
Městě jsem vystupoval již dříve s pořady “Popelka nazaretská” a “Napřed je třeba unést 
kříž”. Tehdy mě sem pozval pan Ingr. 

Podle čeho si své pořady vybíráte? 

Vždy, když s jedním pořadem skončím, přemýšlím, co bych dnešním věřícím řekl teď. A nejen 
věřícím, také lidem nevěřícím, nebo hledajícím, kteří navštěvují mé pořady v Brně u kapucínů. 
Snažím se prostřednictvím textů oslovit dnešní lidi. V těch textech je duch Boží. Každý pořad 
osloví někoho jiného, např. “Citadela” je pro všechny lidi (i nevěřící), naopak “Bůh je láska” 
je převážně už pro lidi věřící, pro jejich povzbuzení ve víře. 

Co pro Vás znamená Bůh? 

Určitě ne bělovlasého starce, sedícího na obláčku. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak 
činit v duchu a v pravdě. 

Berete teda tuto svoji činnost jako službu (apoštolát)? 

Přesně tak. 

Vaše životní krédo? 

Být dobrým služebníkem… 



GG  

Děkanátní ples 

V sobotu 13.1.2001 v sokolovně proběhl již tradiční 3. děkanátní ples. Po uvítání otce děkana 
se všichni pustili do víru tance a veselé zábavy. K tanci a poslechu hrála Staroměstská kapela, 
taneční skupina FRIGA a mládež si přišla na své při diskotéce Igora Stránského. 

Výtěžek plesu ve výši 29 142,-- Kč byl věnován na stavbu našeho nového kostela. 

GG 

Návrh na ustanovení komise pro výstavbu kostela  

Podle zákona č. 199/1994 Sb. “o zadávání veřejných zakázek” je povinen O. Miroslav 
ustanovit z farníků Starého Města komisi pro výstavbu nového kostela Sv. Ducha ve Starém 
Městě. Statut komise: 

1.Úkolem komise je: 

• posuzovat a hodnotit nabídky na hmotné i nehmotné dodávky pro stavbu kostela ve 
smyslu výše uvedeného zákona 

• kontrolovat a odsouhlasovat věcné i finanční plnění smluv na hmotné i nehmotné 
dodávky pro stavbu kostela 

• kontrolovat průběh celé výstavby a navrhovat opatření 
• kontrolovat průběh správního řízení stavby podle stavebního řádu a navrhovat opatření 

2. Jednání komise je formálně upraveno zákonem č. 199/1994 Sb.  

3. Komise si k posouzení odborných prací může přizvat specialistu. 

Do komise jsou navrženi následující členové: 

Miroslava Číhalová, František Foltýnek, Ing. Jitka Foltýnková, Petr Holásek, František Ingr, 
Jaroslav Kučera, Ing. František Křivák, Ing. Kamil Psotka, František Slavík, Josef Vanda, 
Božena Vaňková 

Návrhy a připomínky k této navržené komisi může vznést kdokoliv z Vás farníků na adresu 
O. Miroslava nejpozději do 18.2.2001. 

Podklady dodal Ing. F. Křivák  

Sestro, bratře … 

Skončil rok milostí a začínáme nové tisíciletí, století rokem, kdy bychom přijaté dary měli 
zúročit. Každý ve svém soukromí si plánuje, co by chtěl v tomto roce udělat, zvládnout a to je 
v pořádku. Ale co na poli duchovním? Jak jsi pokročil(-a) v přístupu ke stavbě nového 
kostela? Stále máš ještě pochybnosti se do tohoto díla pustit? Bojíš se přinést oběť finanční, 
zříci se něčeho ze svého pohodlí, přiložit ruku k dílu? A co spolehnout se v nejasnostech na 
svého Pána? Kdo Ti může lépe porozumět a pomoci, než On? V jednom žalmu čteme:”svěř 



své počínání Hospodinu a Tvé plány budou zajištěny”. Opravdu, bez Božího požehnání marné 
je naše lidské namáhání. Chceš přijmout návrh? Ještě dnes si udělej čas a promluv si se svým 
Přítelem o svém postoji a nezapomeň, že bez Tebe to nepůjde, že právě na Tobě záleží, zda se 
Boží chrám postaví.  

V. Batůšková 

Vzpomínka 

Než jsme se nadáli, vstoupili jsme do nového století a nového tisíciletí. Vzpomněla jsem si na 
svoje rodiče, narozené v r.1895, že také přestupovali století z r.1895-do r.1900. Já jsem se 
narodila v r.1921, bydleli jsme někde v nájmu. Rodiče se domluvili, že si postaví vlastní 
domek a to na Špitálce - tehdy utvořená nová čtvrt ve Starém Městě a v ní ulice za 
sokolovnou - ulice Kosmova. Bylo po válce, hotových peněz nebylo a tak si museli vypůjčit. 
Stavět začali asi v r.1923-24. Maminka mě vzala jednou s sebou na stavbu, když šla pomáhat, 
bylo mně asi 2-3 roky. Na dvoře už byla vykopaná studna, cementové roury zapuštěny 
v zemi, chyběl jen poklop nahoře studny. Zatím byly přes studnu položeny 2 - 3 dřevěné 
desky. Maminka něco pomáhala zedníkům a já jsem si hrála. Když se však poohlédla, co 
dělám, uviděla, že chodím po těch deskách přes studnu. Strašně se lekla, vždyť studna byla 
hluboká a voda v ní. Přiběhla, vzala mě do náruče a odnášela mě na hlídání ke stařence. Když 
později o tom mluvila, říkala: “Anděl strážný byl s ní, jinak by tu už nebyla”. Pokud jsem 
byla maličká, učila mě modlit “Andělíčku, můj strážníčku” a pak, jak jsem už více chápala, 
všechny ostatní modlitby. Maminka už nežije, ale její modlitby mně děkovat. Také i moje 
přecházení přes studnu dopadlo dobře a mnohokrát děkuji. 

F. Hulíková 

Už máte naplánovanou dovolenou? 

Pokud ještě nemáte představu, kam vyrazit letos o prázdninách, mohu doporučit už dvakrát 
vyzkoušenou dovolenou, organizovanou Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně. Tyto 
pobyty jsou vhodné zvláště pro rodiny s dětmi. Místo rekreace, termín a jiné si můžete vybrat 
z katalogu, který na požádání ráda zapůjčím. 

Pozvání 

Recitál kytaristky, zpěvačky a folkové šansoniérky Evy Henychové se uskuteční v neděli 
25.2.2001 v 17 hod. v Kunovicích v Domečku (ul. Pod kostelem). 

Víkendy pro starší ženy 

Termíny a místa konání víkendů: 9.-11.3.2001 Kroměříž, 20.-22.4.2001 Velehrad, 25.-
27.5.2001 Velehrad (i manželské páry), 8.-10.6.2001 Králíky 

Cena pobytu : cca 400 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a strava.  

Přihlásit se můžete písemně na adrese: Centrum pro rodinný život, Marie Mourková, 
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc nebo telefonicky: 068-5312850 (M.Mourková – domů) 
Na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk a datum víkendu. 



Zveme všechny holky a kluky, kteří chodí do 4. až 6. třídy a rádi se hrají, smějí se, rádi chodí 
do přírody a mají chvíli volného času. Scházíme se v pátek v 15.30 hod. v Lidovém domě. 
Moc se na Vás těší Jarka Chrástková. 

Ne však pro nás přítomné, ale pro chudé, potřebné… 

Tuto prosebnou větu mohli slyšet lidé ve všech staroměstských domácnostech na svátek Tří 
králů. 16 skupinek koledníků, které byly vyslány s pověřením otce arcibiskupa a vybaveny 
požehnáním O. Miroslava, vykoledovaly ve Starém Městě pěknou částku 89.562 Kč. Díky za 
Vaši štědrost, solidaritu, vstřícnost a otevřená srdce. 


